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 املراجعة النهائية مستوى أول )مجانية( 

 

 أي اخليارات التالية ختالف اجملموعة؟ 

 حلق العانة  السواك  انتقاص املاء 
 

  مسح الرأس 
رسالول او الهقا  الالالمأ الهاتاا الاةاأ الا و المالو  رن"الاحم" : "بين اإلسالم  عى  س  هالدا أ أال إ هلإ هإ او الأحم دم ا †قال  

 نن ا  اث ات"ح أحم ترتيب أرةاحم اإلسم  حسب "فقال محايب ا و أ  الالو ؟ فقال آخر إ، الالو  الحو بيت او ا را 

 نزوهلا وفرضها   األمهية  الوقت 
 

  األفضلية
سالالءو الابالالربو م عىيدا ال م أبءاا عوالالر، الفرقوا بيءدم ج ا "الالار " اإسالالتراتي ية  "نرالا أالإ ةم بالالالالمأ ال م أبءاا سالال    

 :ا ستخ نة

 التعلم  التوجيه  التدريب  
 

  التطبيق
 ررل نسح عى  اخلفو ال و نقيم مث سافر: 

 يكمل ثالثة أيام بلياليها   يستأنف يوما وليلة  يكمل يوما وليلة 
 

  يستأنف ثالثة أيام بلياليها
 جيب ت ييت نية الالو  نن الىيل ج .... 

 كل صوم واجب   صيام رمضان أداء وقضاء  صيام رمضان         
 

  صيام النذر والقضاء
واْ بِإِۡخَراِج  :قال تعالى  يَۡمََٰنُهۡم َوَهمُّ

َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّكُثٓواْ أ

َ
 :ٱلرَُّسوِلىجسحمسأ

 ترغيب   هتديد      زجر      
 

  وعيد
 :الغاالأ اليت استفا  نءدا الروب طاعة أالانر الرسول الا ذر نن نعاليتإ 

 األحزاب       أحد   بدر      
 

  مؤتة
 :الذي جيم  بو الغاالات الثمث )أح  الب ر الاألحااب( 

 علمه مبساندة املالئكة  استشارة النيب ألصحابه   استشارة النيب لزوجاته 
 

  علمه بنصر اهلل له
ئَِك َعۡنَها  :قال تعالى  ْوَلٰٓ

ُ
ا ٱلۡحُۡسَنىٰٓ أ ِنَّ َِّذيَن َسَبَقۡت لَُهم م   :با سىن المقصود ىجس١٠١ ُمۡبَعُدونَ حمسإِنَّ ٱل

 السعادة   الرمحة      اإلحسان    
 

  اجلنة
ةتب أبو بكر هىل أن  نا أنر بإ الرسالول مالى  او عىيإ السالىم: "الإ جيم  بو نتفرال الإ افرال بو عتم  خوالية الالال قة" الاةاأ   

 اليت اكوحم فيدا  ذا األنر...

 زكاة اخلارج من األرض  زكاة عروض التجارة  زكاة النقدين 
 

  زكاة هبيمة األنعام 
 :نا أمج  عىيإ العىماا أنإ اعارض بوابط ا  اب 

 اللباس الشفاف   تغطية الوجه واليدين  اجللباب مل يصل إىل القدمني 
 

  اجللباب امللون
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 آاة مجعت أحكا  ا يم الساةءة.... 

ۡسِرُفونَ  :تعالىقال   نُتۡم َقۡومٞ مُّ
َ
ِۡرتُۚم بَۡل أ ئِن ُذك 

َ
َعُكۡم أ   ١٩ َقالُواْ َطٰٓئُِرُكم مَّ

 
لِيمٞ  :قال تعالى

َ
ِنَّا َعَذاٌب أ ُهم م  َمٞم َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمَّ َيَمسُّ

ُ
  ٤٨ َوأ

 
ِ َحَصُب  :قال تعالى نُتۡم لََها َوَٰرُِدونَ إِنَُّكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَّ

َ
  ٩٨ َجَهنََّم أ

 
ِنُكۡم َولَا ِمۡنُهۡم َويَۡحلُِفوَن عَلَى :قال تعالى ا ُهم م  ُ َعلَۡيِهم مَّ َّۡواْ َقۡوًما َغِضَب ٱَّللَّ َِّذيَن تََول لَۡم تََر إِلَى ٱل

َ
   ١٤ ٱلَۡكِذِب َوُهۡم َيۡعلَُمونَ  أ

 :الاليا  نا ع اةل نا اىي نن هرالط الروب  

 اإلسالم      البلوغ     العقل     
 

  النية  
 :ال   الذي االيب اجلاار أثءاا تقطي  الىحم 

 مسفوح جنس   غري مسفوح جنس  غري مسفوح طاهر  
 

  مسفوح طاهر
 :الال"عيف(نن الكتب اجلوان  اليت جتم  مجي  أنواع ا  اث )الالحيح الا سن  

 األم للشافعي     مسند البيهقي  مسند اإلمام أمحد  
 

  صحيح البخاري
 أي اخليارات التالية ميكن استء اطدا نن قالة نوس  ن  اخل"ر ج سورأ الكدف؟ 
 الالرب عى  نواال طىب العىم -2األن ياا إ اعىموحم الغيب       -1

 مرب نوس  عى  هاذاا بين هسرائيل -4تعىم الفابل نن ا ف"ول     -3

 1+2+3+4       1+2+3    1+2+4    
 
1+3  

 نا األسىوب التربوي ايل استخ نإ الرسول مى  او عىيإ السىم نعإ : ا س  .األعرايب الذي بال ج  

 احلوار  القدوة  الرفق  
 

  التوبيخ
 ارتىدا؟ اذا مل  ارتىدا،قارئ اقرأ القرآحم ب أ باإستعاذأ لكن ب الحم أحم  

 ألن الترتيل غري واجب  ألن االستعاذة ليست من القرآن  

 
 ألن ترتيل االستعاذة مستحب

 
  ألن ترتيل االستعاذة مكروه

 بالكفار:الى   احملر  بس ب التو إ  

 اللبس اخلاص بالكفار   يلبسه الكفار عادةما   لبس الكفار يف األعياد 
 

  كل ما يلبسه الكفار
الالالو  ج رن"الاحم فما أسالتطي  أحم أق"اليإ هإ ج هالع احم  كاحم رسالول او مالى  او عىيإ السالىم    عى )ةاحم اكوحم   عائوالة:ح اث   

 عى :نين( ا ل 

 صحة صوم التطوع املطلق  صحة صوم التطوع قبل القضاء  

 
 صحة صيام التطوع قبل القضاء مع الكراهية

 
  وجوب تقدمي القضاء على صيام التطوع

 المفاتإ:طراقة أ ل السءة الاجلماعة ج نا اث توحم نن أمساا او  

 التفصيل يف النفي واإلمجال يف اإلثبات  اإلمجال يف النفي والتفصيل يف اإلثبات  

 
 اإلمجال يف الفي واإلثبات

 
  التفصيل يف النفي واإلثبات
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ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَلََٰم دِيٗناىجس  :قال تعالى 
َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
 أهنا:ما يدل على أهنا مدنية حمسٱلَۡيۡوَم أ

 نزلت مبكة  من السور الطوال  نزلت بعد اهلجرة  
 

  نزلت بني مكة واملدينة
 أقوى املدود الزم فما اتصل  

 
 فعارض فذو انفصال فبدل  

 األضعف:رتب املد من األقوى إىل 

 إميانا ، ظاملني ، ضالني ،يا أيها ، جاءوهم  ضالني ، ظاملني ، جاءوهم ، يا أيها ، إميانا 

 
 ضالني ، جاءوهم ، ظاملني ، يا أيها ، إميانا 

 
  جاءوهم ، ظاملني ، ضالني ، إميانا ، يا أيها

 الراتبة قبل صالة اجلمعةالسنة  

 مثان ركعات  أربع ركعات  ركعتان 
 

  ال يوجد سنة راتبة 
 األوىل:إذا رفع املصلي بني السجدتني يف الركعة  

 جيلس على رجله اليسرى وينصب اليمىن  جيلس على رجله اليمىن وينصب اليسرى  

 
 ينصب اليمىن ويتورك

 
  ويتوركينصب اليسرى  

 هي:الغزوة اليت أعجب فيها املسلمون بقوهتم  

 األحزاب  حنني    أحد 
 

  بدر
 من شروط الزكاة 

 اإلسالم ، ملك النصاب ، استقرار امللك ، حلول احلول    اإلسالم ، البلوغ ، ملك النصاب ، حلول احلول 

 
 اإلسالم ، البلوغ ،العقل ، ملك النصاب ، استقرار امللك 

 
  اإلسالم ، العقل ، حلول احلول ، ملك النصاب

 قاعدة:إذا صلى املريض قاعدا يقع حتت  

 التيسرياملشقة جتلب   العادة حمكمة  األمور مبقاصدها 
 

  الغنم بالغرم
 اجلمعة:رجل دخل املسجد واإلمام جالس يف التشهد األخري يف صالة  

 ينتظره حىت يسلم ويصليها ظهرا  يدخل معه ويصليها ظهرا 

 
 يدخل معه ويصليها مجعة

 
  ال يدخل معه ويصليها مجعة

 ألنه:على النصب حمرم  املذبوححمسَوَما ُذبَِح عَلَى ٱلنُُّصِبىجس  :قال تعالى 

 ذبح بآلة غري حادة   ذبح باجتاه غري القبلة  ذبح لغري اهلل 
 

  ذبح على غري السنة
 

 مفتاح
 اإلجابة 
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 تم بحمد الله 
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twitter.com/HemmaEdu

instagram.com/hemmaedu

t.me/hemmaedu

http://www.twitter.com/step_ielts1
http://www.instagram.com/step_ielts1
http://www.t.me/hemmastep
http://www.hemma.sa





